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TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

• Tämä tutkimus on osa Meri-Rastilan alueen kehitystä ja 
jatkoa aiemmille kaupungin osallistamistoimille sekä 
Kennon toteuttamille etnografisille tutkimuksille alueella.

• Haastattelut on toteutettu tammikuussa 2017.
• 2017 toteutettuun vaiheeseen haastateltiin 8 

maahanmuuttajataustaista Meri-Rastilan asukasta. Heidän 
kanssaan myös kuljettiin alueella. 

• Osa haastateltavista oli mukana myös vuonna 2016 
toteutetussa etnografisessa tutkimuksessa.

• Raportti pohjautuu kaikkiin Kennon tekemiin etnografisiin 
tutkimuksiin alueella.

• Raportin ensimmäinen osa syventää Meri-Rastilan alueen 
suunnitelmien nostattamia ajatuksia.

• Toinen osa pureutuu haasteisiin 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallistamisessa
kaupunginsuunnitteluun ja luo lähtökohdan skaalautuvan
osallistamisen toimintamallin kehitykselle maahan 
muuttaneille kaupunkilaisille.
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INFORMANTIT 2017 TOTEUTETUSSA ASUKASTUTKIMUKSESSA
ID PROFIILI TAUSTA JUURET

1. Aicha Nainen (eläkeikää lähestyvä) Kotiäiti, yksinhuoltaja, 7 lasta Somalia

2. Natasha Nainen (keski-ikäinen) Kotiäiti, 1 lapsi, puoliso Ukraina

3. Rachael Nainen (nuori aikuinen) Työtön, 2 lasta, puoliso Sudan

4. Khalid Mies (keski-ikäinen) Opiskelee ammattiin, 3 lasta, puoliso Sudan

5. David Mies (nuori aikuinen) Työelämässä, 1 lapsi, puoliso Ghana

6. Piret Nainen (nuori aikuinen) Työelämässä, 2 lasta, puoliso Viro

7. Victor Mies (nuori aikuinen) Opiskelija, 1 lapsi, puoliso ja kämppis Nigeria

8. Roshni Nainen (nuori keski-ikäinen) Työelämässä, 1 lapsi ja puoliso Englanti
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INFORMANTIT 2016 TOTEUTETUSSA ASUKASTUTKIMUKSESSA
ID PROFIILI SUKUPUOLI TAUSTA JUURET HAASTATTELUN KIELI

1. Aicha
(keski-ikäinen)

Nainen Kotiäiti, yksinhuoltaja, 7 
lasta

Somalia somali (tulkki)

2. Ksenia
(keski-ikäinen)

Nainen Työelämässä, 
yksinhuoltaja, 2 lasta

Venäjä suomi

3. Rachael
(nuori aikuinen)

Nainen Työtön, 2 lasta, puoliso Sudan suomi

4. Leo 
(nuori aikuinen)

Mies Työelämässä, lapsi, 
puoliso

Ukraina venäjä (tulkki)

5. Christina 
(nuori aikuinen)

Nainen Työelämässä, 1 lapsi, 
puoliso

Sambia englanti

6. Jamail
(keski-ikäinen)

Mies 2 lasta, puoliso Irak arabia (tulkki)

7. Bijar (nuori) Mies Opiskelija, työelämässä, 
vanhemmat, isoveli

Kurdi suomi

8. Nurah (seniori) Nainen 11 lasta, puoliso Somalia somali (tulkki)
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INFORMANTIT 2016 TOTEUTETUSSA YRITTÄJÄTUTKIMUKSESSA

ID PROFIILI YRITYS TAUSTA JUURET

1. Meri-Rastilassa asuva, 
yrittäjänä muualla 

Fysioterapia Yrittäjä asuu Meri-Rastilassa. Harkitsi toimitilaa Meri-
Rastilan ostarilta, mutta päätyi Vuosaareen.

Suomi

2. Ravintola Pizzeria Yrittäjä asuu Keravalla. Omistaa toisen ravintolan 
Vuosaaressa. On aikaisemmin asunut Meri-Rastilassa,
ja tuntee alueen hyvin.

Kurdi

3. Kauppa Erikoisliike Yrittäjä asuu Vantaalla. Toiminut kauppiaana 5 kk 
kyseisessä liiketilassa Meri-Rastilassa.

Somalia

4. Kauppa Kioski Yrittäjä asuu Vuosaaressa. Toiminut yrittäjänä 15 vuotta, 
joista Meri-Rastilassa 8v.

Kosovo

5. Palvelu Parturi-kampaamo Yrittäjä asuu Meri Rastilassa. On kasvanut ja asuu Meri-
Rastilassa. Toiminut aiemmin yrittäjänä keskustassa, 
mutta ajautui Meri-Rastilaan ystävänsä kautta. 

Turkki

6. Palvelu Hieronta Asunut Meri-Rastilassa vuoden perheensä kanssa. Suomi

7. Ravintola Pubi Perheyritys, joka on siirtynyt äidiltä pojalle ja toiminut 
Meri-Rastilassa 23 vuotta.

Suomi
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NOPEALLE LUKIJALLE

Tiivistelmä sekä tärkeimmät 
toimintaehdotukset



Tutkimuksessa toistuu samoja teemoja kuin aiemmissa alueella tehdyissä asukas- ja yrittäjätutkimuksissa. Meri-Rastilasta pidetään 
asuinalueena, siellä halutaan asua pitkään ja sitä halutaan siksi kehittää. Haasteena kuitenkin on, ettei tiedetä miten voidaan osallistua 
alueen suunnitteluun.
Minkälaisiin asioihin kannattaa osallistaa
Maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kiinnostavat kaupunkisuunnittelussa samat aiheet kuin kantasuomalaisiakin. Teema, joka toistuu 
maahan muuttaneiden kaupunkilaisten kanssa tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin erityisesti se, että alueiden kehitys kiinnostaa
lasten näkökulmasta. Lisäksi naisten aluetuntemus voi olla parempaa ja ajan löytäminen sen kehitykseen ja osallistumiseen 
helpompaa kuin miesten, koska naiset useammin jäävät kotiin lasten kanssa ja viettävät enemmän aikaa asuinalueellaan. Toisaalta 
asukkaat, jotka eivät ole työelämässä, ovat erityisesti vaarassa jäädä vuorovaikutustyön ulkopuolelle, koska vaikuttamisen polku on 
monelle tällaiselle kaupunkilaiselle epäselvä ja kielitaito heikompaa. 

Meri-Rastilan kehitys
Teemat, joihin maahanmuuttajataustaiset merirastilalaiset ovat kiinnostuneita vaikuttamaan alueen kaupunkisuunnittelussa, ovat 
luonnonläheisyyden säilyttäminen, kohtaamispaikkojen luominen ja erilaisten aktiviteettimahdollisuuksien kehittäminen alueella. 
Erityisesti turvallisen, luonnonläheisen ja toiminnallisen asuinympäristön kehittäminen lapsille koetaan tärkeänä, mutta myös aikuisten 
väliseen kohtaamiseen toivotaan enemmän mahdollisuuksia.

Täydennysrakentamiseen suhtaudutaan positiivisesti, koska ymmärretään että uusia asuntoja tarvitaan. Uudet asukkaat tuovat 
alueelle kaivattua eläväisyyttä, mutta herättävät myös turvattomuuden tunnetta tuntemattomien johdosta. Nykyisten palveluiden
riittävyyttä epäillään, mutta toisaalta kasvavan väkiluvun uskotaan tuovan lisää kaupallisia palveluita alueelle. Meri-Rastilan ulkonäköä 
halutaan päivittää, ja uudisrakentamisen ajatellaan tekevän hyvää alueen modernisoimiselle. Sellainen kylämäisyyttä tukeva 
rakentaminen, jolla tuetaan asukkaiden välistä sosiaalisuutta ja mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen koetaan tärkeänä.

Haastateltavat eivät koe, että Meri-Rastila olisi nykyisellään erityisen väljä alue, koska he näkevät luonto- ja viheralueet niin tärkeänä 
osana asuinaluettaan. Korkean rakentamisen ajatellaan olevan hyvä ajatus siksi, että näin saadaan paljon asuntoja kerralla viemättä 
niin paljoa pinta-alaa metsä- ja puistoalueilta.

Ostarin alueen rakentaminen on kaikkien mielestä hyvä asia, ja korkeaa täydennysrakentamista nähdään mieluummin siellä kuin 
esimerkiksi puistojen ja luontokohteiden lähellä. Nykyinen Meri-Rastilan ostarin alue onkin huonossa maineessa, eli se on alue, jonka 
uusimista ja päivittämistä kaikki toivovat.

TIIVISTELMÄ
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Osallistaminen alueen suunnitteluun
Maahanmuuttajilla on kantasuomalaisia isompi kynnys osallistua aktiivisesti kaupunkisuunnitteluun ja ottaa suunnitelmista selvää
itsenäisesti. Peruslähtötason pitäisi olla se, että kaikilla on mahdollisuus saada tietoa ja osallistua kaupunkisuunnittelun 
vuorovaikutustoimiin niin halutessaan. Alueella asuvien pitäisi ainakin tietää, että muutoksia on tapahtumassa ja muutosten alustava 
aikataulu. Harva on osallistunut kaupunkisuunnitteluun, koska siihen liittyvistä mahdollisuuksista ei yksinkertaisesti tiedetä. Monella on 
myös uskomus, että asioihin ei voida vaikuttaa. Monesti esiteltyjä suunnitelmia pidetään jo valmiina ratkaisuina, joten palautteen 
antaminen ei tunnu relevantilta siinä vaiheessa.

Kielitaidon puute vaikuttaa monella siihen, ettei uskalleta osallistua vuorovaikutustilaisuuksiin tai ei tiedetä mistä puhutaan. Esimerkiksi 
puistoista saatetaan käyttää muita, omankielisiä nimityksiä suomenkielisten nimien sijasta.  Osa myös ajattelee, että kantasuomalaiset 
ovat paremmin perillä paikallisesta systeemistä ja siten heillä on paremmat valmiudet antaa valistuneita vastauksia. Myös rasismin 
takia voi olla kynnys osallistua keskustelutilaisuuksiin. Siksi on tärkeää viestiä siitä, että kaikki alueen asukkaat taustasta riippumatta 
ovat tervetulleita osallistumaan asuinalueensa kehittämiseen. Se, että materiaalit ovat edes englanniksi suomen lisäksi, on vahva 
symbolinen viesti siitä, että muitakin kuin suomenkielisiä halutaan osallistaa.

Tärkeää tervetulleen vaikutelman antamisessa on maahan muuttaneiden puutteellisen suomen taidon huomioiminen. Selkokielisyys 
materiaaleissa ja tapahtumissa on hyvä lähtökohta, sekä mahdollisuuksien mukaan puhutuimpien kielien käyttäminen kiinnostuksen 
herättäjänä. Tiedotus tapahtumista tulee tuoda alueelle, lähelle asukkaita, esimerkiksi kauppojen ja Haruspuiston ilmoitustauluille.
Maahanmuuttajataustaiset tarvitsevat usein hieman enemmän henkilökohtaista rohkaisua osallistumiseen ja ohjausta materiaalien 
tulkitsemiseen. Maahanmuuttajataustaiset merirastilalaiset ovat hyvin perhekeskeisiä ja alueella asuu paljon pieniä lapsia. Tämän 
vuoksi kaupunkisuunnitteluun osallistamiseen saadaan houkuteltua helpoiten lasten kautta, esimerkiksi tarjoamalla lapsille ohjelmaa 
osallistamisen tapahtumissa. 

TIIVISTELMÄ
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• Meri-Rastilan kaupunkisuunnittelun vaiheet, projektin arvioitu aikataulu sekä asukkaiden vuorovaikutuskanavat ja 
mahdollisuuksien mukaan niiden aikataulu kootusti esille, esimerkiksi nettiin, metroasemalle tai S-Marketin seinälle 
julisteena.
– Sekä menneet että tulevat stepit esimerkiksi aikajanan muodossa.

• Vuorovaikutusmahdollisuudet kaupunkisuunnittelussa -materiaali esiteltäväksi paikallisille toimijoille, kuten esimerkiksi 
African Care.
– Tehdään myös maahan muuttaneille tervetullut olo osallistumaan ja selitetään kuinka kaupunkisuunnittelun prosessi toimii Suomessa.

• Esille jätettävien suunnitelmakuvien yhteyteen selkokieliset selitteet teksti-, ääni- tai videomuodossa.
– Korostetaan, että suunnitelmaa voidaan vielä muuttaa ja asukkaiden kommentteja kaivataan.
– Tehdään mahdolliseksi kommentointi eri kielillä.

• Vuorovaikutustilaisuuksien kielitaitovaatimusten kommunikointi.
– Tuotetaan tilaisuuteen jaettavaksi esim. selkosuomen-, englannin-, arabian ja/ tai somaliankieliset tiivistelmät tilaisuuden sisällöstä.

• Vuorovaikutus asukkaiden kanssa tapahtumissa, joiden pääasiallinen kulma ei ole suunnitelmien kommentointi vaan 
mielekkään ajanvieton tuottaminen alueen asukkaille
– Lapsille suunnatut tapahtumat helpottavat pienten lasten vanhempien osallistumista.
– Tapahtumien avulla tarjotaan tekemistä, luodaan kanssakäymistä asukkaiden välille ja valjastetaan kaupunkitilaa sosiaaliseen käyttöön.

TOIMINTAEHDOTUKSETOSALLISTAMINEN
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• Kaikille tulee välittää tieto ainakin siitä, että muutoksia ollaan ylipäätänsä tekemässä.
– Samaan yhteyteen kootusti tiedot vaikutusmahdollisuuksista ja tarvittavat linkit vuorovaikutuskanaviin.

• Kun halutaan varmistua, että kaikki saavat tiedon, tehdään juliste tiedotettavasta aiheesta eri kielillä (suomen 
lisäksi vähintään englanniksi), jaettavaksi seuraaviin kanaviin mahdollisuuksien mukaan:
– kotiin postitse/ asuintalon ilmoitustaululle
– Rastilan keskuksen ilmoitustaulu
– metroasema
– Haruspuiston ilmoitustaulu
– paikallisille toimijoille, kuten African Care
– paikallislehtiin, esim. Vuosaari-lehti
– alueen Facebook-kanaviin, esim. Vuosaari-ryhmä. Niissä viestiminen voi tapahtua esimerkiksi ksv:n Facebook työprofiililla.

• Herätetään laajemman yleisön kiinnostus nykyistä rohkeammalla viestinnällä.
– Nykyistä raflaavammat otsikot esiteltävään aineistoon
– Kansikuvaksi esiteltävään aineistoon alueen yleiskuvan lisäksi ”fiilistelykuva”
– Käyttöön nuorten suosimat videomuotoiset viestinnän kanavat, kuten Youtube
– Yhteistyö esimerkiksi Lähiöfestarin tai lapsille ja nuorille tapahtumia tuottavien tahojen kanssa vuorovaikutustapahtumiin liittyen
– Ohikulkijoiden aktiivinen rohkaiseminen tapahtumissa

TOIMINTAEHDOTUKSETVIESTINTÄ
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• Puistoalueita säilytettävä mahdollisimman paljon ja niissä varmistettava myös aikuisten kohtaamispaikat 
esimerkiksi istuma-alueilla. 

• Puistoalueita tulee kehittää niin, että penkkejä ja aktiviteetteja lisätään kaikille ikäryhmille asukasmäärän 
lisääntyessä. 
– Alueelle tarvitaan lisää urheilukenttiä sekä ulos että sisätiloihin.

• Metsäalueiden toiminnallisuutta tulee lisätä esimerkiksi luontopolun tyyppisillä ratkaisuilla, jotta metsät tuntuvat 
houkuttelevimmilta eri vuodenaikoina.
– Korkeimpien rakennusten sijoittelu kaupunkimaisemmille alueille kuten ostarille ja Vuosaaren suuntaan. Isommissa 

rakennuksissa tulee huomioida erityisesti yhteisölliset tilat (kuntosali, kerhotila esim.) ja hyvä valaistus pihalla sekä rapussa, 
koska näissä rakennuksissa tuntemattomien määrä ja siten myös pelko kasvaa.

• Rakennusten ulkonäön tulee olla moderni mutta luonnonläheinen. Niihin toivotaan mahdollisimman erikokoisia 
asuntoja, jotta alueen sisällä muuttaminen on mahdollista elämäntilanteen muuttuessa.

TOIMINTAEHDOTUKSETMERI-RASTILAN 
KEHITYS
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OSA 1: AJATUKSIA MERI-RASTILASTA



1. MERI-RASTILAN VETOVOIMATEKIJÄT 
TOISTUVAT SAMOINA 
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Maahanmuuttajataustaisten merirastilaisten kanssa 
tehdyissä haastatteluissa esiin nousee samoja aiheita kuin 
muussa alueen kehityksen tueksi tehdyssä 
vuorovaikutustyössä. Tutkimus myös syventää ja todentaa 
aiemmissa tutkimuksissa löydettyjä teemoja.
Meri-Rastilan
tärkeimmiksi vetovoimatekijöiksi koetaan:
• merellisyys
• kylämäisyys
• luonnonläheisyys
• hyvä sijainti ja kulkuyhteydet.

Ongelmakohtina toisaalta koetaan:
• kohtaamispaikkojen puute
• alueen huono maine 
• erityisesti ostarin alueen turvattomuus.

Tykkään erityisesti ranta-alueista ja siitä, että Meri-Rastilan on 
rauhallinen ja luonnonläheinen. Siellä ei asu liikaa ihmisiä ja 

töiden jälkeen voi rentoutua rauhassa. Meri-Rastilasta on hyvät 
yhteydet. 
(Victor) 
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Haastateltavat ovat hyvin kiinnostuneita kehittämään ja kuulemaan Meri-Rastilan alueen tulevaisuudesta, mutta heillä ei ole 
välttämättä keinoja tehdä sitä.

Rastilan kehitys on tärkeää, se tarkoittaa että Rastila kasvaa. On 
tärkeää että asiat menee eteenpäin, elämä menee eteenpäin. En 

halua kuitenkaan että koulujen, päiväkotien tai lasten 
leikkipaikkojen paikat muuttuvat. Koulu, päiväkoti, Haruspuisto 

tulee olla samalla paikalla. Tärkeää että kaikki lasten palvelut on 
lähellä kotia. Muuten on vaarallista. 

(Omar)

Haruspuistossa tapasin äitejä. Lapset leikkii ulkona ja 
somalialaiset äidit vahtii vieressä. Tuntuu turvalliselta. Aina on 

aikuisia ympärillä. 
(Roshni)

Kun muutimme tänne, ihmiset sanoivat, että siellä on huumeita 
ja pitää olla varovainen, mutta en ole huomannut mitään 

sellaista. Siis humalaisia on ja joskus ne huutaa, että palaa takas
sun maahan, mutta ne vaan haluaa huutaa jotain, joten en välitä.

(Victor)

Kyllä mua kiinnostaa mitä alueella tapahtuu ja miten kehitetään. 
Mistä näistä asioista saa tietää?

(Aicha)
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2. ALUEELLE KAIVATAAN ENEMMÄN 
KOHTAAMISPAIKKOJA JA TEKEMISTÄ
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Koska Meri-Rastilaa pidetään kylämäisenä, ei sieltä koeta tarvetta poistua usein. Kuitenkin alueelle kaivataan 
enemmän aktiviteetteja. Äideille puistoalueet ovat kohtaamispaikka yli kulttuurirajojen. Lapsille on alueella melko paljon 
tekemistä, mutta muut ryhmät ovat vailla ajanviettopaikkoja. Myös lasten paikkoihin kaivataan parannuksia. Naisille 
kaivataan yhä lisää kohtaamispaikkoja, mikä on käynyt ilmi jo aiemmissa tutkimuksissa.

Teini-ikäisille ei ole turvallisia paikkoja, joissa voi olla ilman aikuisia

Tunneside paikkaan muuttui äitiysloman aikana kun sain ystäviä täältä ja 
kävelin paljon ympäriinsä ja sain paremman fiiliksen ja tuntemuksen alueesta. 
Ennen äitiyslomaa en ollut jutellut muiden maahanmuuttajaäitien kanssa, joten 

oli tosi kiva tutustua. Puistoista saa tietoa siitä, mitä alueella tapahtuu. 
(Roshni)

Nuoret tarvii enemmän paikkoja, koska ne on liian isoja 
leikkipuistoon mut liian pieniä pubiin. Ei ole paikkoja nuorille nyt, 
joissa voi kokoontua ilman ongelmia ja aikuisia. En haluu enää 

koskaan mennä sinne [skeittipuistoon] koska siellä on ne nuoret, 
joilla ei oo mitään muuta missä olla. Missä teini-ikäiset? Se voisi 

olla kehityskohta. 
(Piret)

Mun tytär ei halua mennä sinne [Haruspuistoon], koska se on 
vain lapsille. Siellä ei löydy niinku nuorille teineille tekemistä tai 

ohjelmaa. 
(Rachael)

Nämä lapsille tarkoitetut piha-alueet voisivat olla paremmat. Ne 
eivät ole mielestäni tarpeeksi hyvät. Aina kun haluamme mennä 

lapsen kanssa jonnekin, täytyy mennä tien yli tai metron 
suuntaan, täällä sadan metrin alueella ei ole mitään kivaa 

lapselle. Mielestämme täältä puuttuu paikka, jossa nuoriso voi 
viettää aikaa ja tavata. 

(Leo 2016)
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Nuorille miehille kaivataan myös ajanviettopaikkoja

Tekeminen talvella ja kesällä vaihtelee
Talveen tottumattomille ihmisille talvikausi tuntuu toimettomalta vapaa-ajan kaudelta, koska sisäaktiviteetteja ei ole 
alueella tarpeeksi.

Rastilasta puuttuu tekemistä. Siellä on kiva metsäalue jossa voi kävellä ja 
istua. On pieni leikkipaikka jossa voi skeittaa ja pelailla, mutta se ei ole paikka 

jossa olisi kutsuva istuskella tai viettää aikaa oikeastaan, koska se on 
enemmän lapsille. Kenttä on niin pieni ettei siihen mahdu jos siinä on lapsia. 

Talvella ei ole sosiaalisia paikkoja . Meillä ei ole futsalsalia tai muuta 
sisäliikuntaa. Kun rakennetaan, voisi miettiä et siinä ois asuntojen ja bisnesten 

lisäksi muitakin palveluita. Täällä tuntuu että miehet enimmäkseen istuu 
baarissa.
(David)

Tarvitsemme paikan jossa voimme hengailla. 
Paikallisessa pubissa on vaan suomalaisia. Sinne ei 
päästetä maahanmuuttajia sisään. [Rasismin takia] 

maahanmuuttajien pitää mennä keskustaan 
hengailemaan aina.

(Victor)

Suomessa tekeminen riippuu kaudesta. Kesällä 
kävely, ranta, lenkkeily, urheilu ulkona. Talvella 

motivaatio ei oo sama, koska kun pääsee töistä, on jo 
pimeetä.
(David)
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Toiminnallisuus metsissä lisäisi myös talvitekemistä

Pohjavedenpuistoon on rakennettu 
nyrkkeilysäkkejä.

Ulkoleikkipaikkoja mieluummin ympärivuotisesti. Metsä on kiva, me 
käytetään sitä paljon. Se on itsessään leikkipuisto. Metsässä voisi 
olla joku tehtävä tai leikki perheelle, että metsässä on reitti jota voi 

mennä. Joku peli, että tarvii löytää pisteitä tai jotain. Koska 
luontoalue on täällä niin hieno. Mut ei kaikki tarvii olla valmiina. 

Ihmisten pitää keksiä itse. Pitää olla sellanen fiilis, että ite pitää olla 
aktiivinen ja kehittää. Ettei kaupunki tuo kaikkea ihan valmiina.

(Piret)

Haluaisin lisää urheilumahdollisuuksia alueen lapsille. Lapset ovat 
aika villejä tällä alueella, joten he tarvitsevat paljon aktiviteetteja. 
Rannalle voisi laittaa enemmän urheilu- ja leikkimahdollisuuksia 

sekä piknik-pöytiä lisää. Metsiin voisi tulla enemmän 
toiminnallisuutta, polkuja ja kylttejä. Käyn paljon metsässä. Siellä 
voi poimia marjoja. Metsät on vähän vaarallisia lapsille yksinään, 

koska lapset voivat pudota kalliolta. Siksi haluaisin että olisi 
enemmän toiminnallisuutta, että lapset ei villinä juoksisi alueella.  

(Natasha)
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3. ALUEELLA KOETAAN TURVATTOMUUTTA
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Osa ihmisistä kokee ajoittain muihin ihmisiin liittyvää turvattomuutta Meri-Rastilassa. Tutkimuksen eri vaiheissa alueella 
on kerrottu tapahtuvan useita rasistisia selkkauksia kuten häiriköintiä sekä väkivaltaa. Haastateltavat kokevat rasismin 
yleistyneen alueella. Kaikki turvattomuus ei liity kuitenkaan rasismiin, vaan myös päihdeongelmiin. Myös paljon 
ennakkoluuloja ilmenee eri ryhmittymien välillä.

Yllättävän monissa haastatteluissa nousee esille, että alueen koirat aiheuttavat pelkoa ihmisille, jotka eivät ole tottuneet 
suomalaisten tapaan pitää koiria.

Täällä on paljon maahanmuuttajia ja enemmän tummaihoisten lasten 
kanssa on ongelmia. Koska vanhemmat ei oo heidän kanssa ulkona ja sit 

ei oo rajoja heidän käyttäytymisessä samalla tavalla. En ole mielestäni 
rasisti, mutta nään ongelmia. Se alue on täynnä erilaisia ihmisiä. Se on 

minusta myös rikkaus että on monipuolisia ihmisiä. En tiiä mitä se 
kotielämä on ja mikä sen säännöt, mut vaikuttaa siltä, että ei oo sääntöjä. 

Ehkä jos se alue jolla asuu paljon maahanmuuttajia ni voisi opettaa se 
mikä on se kulttuuri, jossa he nyt asuvat. 

(Piret)

En pelkää täällä. Kuljen paljon ympäriinsä täällä alueella, 
eikä koskaan ole mitään ongelmia. Juttelen paljon torilla 

aikaa viettävien ihmisten kanssa, he ovat ystäviäni. He ovat 
järkeviä ihmisiä, joilla vaan on nyt vaikeaa. Joskus he 
nimittelevät minua, mutta en välitä siitä, koska heidän 

täytyy vaan saada huutaa [pahaa oloaan pois]. 
(Victor)

Haruspuistossa on koirapuisto, jossa koirat haukkuu hirveästi, 
se on pelottavaa. Siksi kuljen joskus pidempää reittiä 

luistinradalle, jotta ei tarvii mennä koirapuiston ohi. 
Natasha
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Turvattomuuden tunteeseen kaivataan helpotusta kaupungin suunnalta.

Kaupunkisuunnittelussa voidaan taiteen keinoin välittää suomalaista kulttuuria. Asukkaat toivovat 
ristiriitatilanteiden vähentyvän kulttuurin tullessa tutummaksi.
Esimerkiksi tärkeissä Meri-Rastilan solmukohdissa voisi talojen seinillä olla esillä graffiteja, joissa kuvataan suomalaiselle 
kulttuurille tärkeitä tarinoita.

Maahanmuuttajalle tarvii turvallisen paikan. Nyt mä pelkään, että voi 
tapahtua jotain. Kameravalvonta olisi hyvä. Koska jos tapahtuu ja mä en 
tunne kuka hän on tai jos löytyy siis kameravalvonta ni sit mä voin niinku

tunnistaa kuka lyö mua tai kuka ärsyttää mua.
(Bijar 2016)

Kaupungin asunnot -alue. Ne on vähän vaarallinen alue 
tällä hetkellä. Nyt en pidä siitä, että minä tai mun perhe 
kulkee siellä jos taas tapahtuu sellaista. Päiväsaikaan ei 

haittaa jos ite kuljen, mutta vähän pelottaa jos lapset 
kulkee. Ei ole pimeä paikka mutta kun kuulin mitä tapahtui 

siellä [väkivaltaa]. Tyttären ystävät joskus kulkee tästä. 
Sen takia mua pelottaa. Ja mä sanon mun tyttärelle ettei 
tarvii tulla tähän suuntaan. Se on tässä lähellä koulua.

(Rachael)

Taide myös pienissä paikoissa on hyvä. Koulutus taiteen kautta – että näkee 
sitä kulttuuria. Lapsi näkee sitä koko ajan arjessa, se on hyvä. Se sitouttaa 

semmosia tietoja enemmän. Taiteen kautta opettaa Suomen kulttuuria. 
Suvilahdessa on kivoja ajatuksia. Erityisesti ku on paljon maahanmuuttajia ja 

en tiiä suomalaisia lasten karaktäärejä, must-know paintings, taitelijoita, 
lasten lauluja... ni se voisi olla mahdollisuus tutustuttaa enemmän. 
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4. MERI-RASTILAN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN
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MERI-RASTILAN TIIVISTÄMISEN HERÄTTÄMÄT AJATUKSET

Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen suhtaudutaan pääosin positiivisesti, sillä ymmärretään, että uusia asuntoja 
tarvitaan. Uutta rakentamista alueelle pidettiin hyvänä, koska sen ajateltiin lisäävän Meri-Rastilan eläväisyyttä, 
kiinnostavuutta ja päivittävän alueen ulkonäköä modernimmaksi.

Muutama huolenaihe kuitenkin toistui haastattelusta toiseen: palveluiden riittävyys, turvallisuuden säilyminen hyvänä, 
sekä riittävän luonnonläheisyyden säilyttäminen. Edellisessä tutkimuksessa tunnistettu alueen kylämäinen identiteetti 
vaikuttaa siihen, että näistä ollaan erityisen huolissaan. 

On hyvä että tulee lisää asuntoja, se tarkoittaa lisää 
ihmisiä, lisää sosiaalista elämää ja lisää palveluita.

(Victor)

Jos kaupunki on kerran niin suunnitellut niin kyllä se 
varmasti on hyvä niin. Ihmiset tarvitsee varmaan asuntoa 

niin hyvä sit rakentaa. Kyl kaupunki tietää. Ei ole ongelma.
(Aicha)

Kun vanhaa puretaan, tulee tilalle uutta. Muutos voi 
tuoda hyvää mukanaan. Ei pidä jäädä liiaksi kiinni 

vanhaan.
(David)
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HUOLI 1: MERI-RASTILAAN TARVITAAN LISÄÄ PALVELUITA

Nykyisten palveluiden, erityisesti koulujen, päiväkotien, puistojen sekä lapsille ja nuorisolle suunnattujen 
ajanviettopaikkojen riittävyyttä epäillään entisestään asukasluvun kasvaessa. Myös kaupallisten palveluiden toivotaan 
lisääntyvän, mutta sen oletetaan tapahtuvan kysynnän kasvaessa. Päiväkotien kohdalla muutamat mainitsevat pelon 
siitä, että nykyisistä pienistä päiväkodeista yhdistetään yksi iso. 

Hyvä, että tulee uusia asuintaloja. Jos tulee paljon 
uusia asuntoja niin pitää myös tulla palveluita lisää. 
Koulu, tarha, ostoskeskus, nuorisotalo on tärkeitä. 

Haruspuisto on niin tärkeä lapsille, että… Ei tarvitse 
mennä Vuosaareen.

(Omar)

Kuulostaa hurjalta, että puretaan pieniä päiväkoteja, 
koska pienessä saa parempaa hoivaa omalle 

lapselle. Kun on pieni lapsi niin pelottaa laittaa isoon 
ryhmään. Alueella on paljon päiväkoteja, joten en 

tiedä miten iso sen uuden päiväkodin pitäs olla, jotta 
sinne saatais kaikki.

(Roshni)
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HUOLI 2: TURVALLISUUS
Toisille tiivis rakentaminen ja korkeat rakennukset tarkoittaa turvallisuuden lisääntymistä, toisille ne vaikuttavat 
pelottavilta. Siksi Meri-Rastilan täydennysrakentamisesta puhuttaessa on otettava huomioon kylämäisyys ja siihen 
liittyvät turvallisuuden mielikuvat. Tiivis rakentaminen ja sen kautta elävämpi tunnelma vaikuttaa turvallisuuden 
tunteeseen julkisilla paikoilla. Toisaalta korkeissa taloissa, joissa asuu paljon ihmisiä, jotka eivät tunne toisiaan, voi 
kokea tuntemattoman pelkoa. Myös sosiaalisten ongelmien pelätään kasautuvan, koska ei tiedetä keitä alueelle 
muuttaa. Asukasluvun kasvaessa uhkaavia tilanteitakin voi olla aiempaa enemmän, siksi alueelle toivotaan vartiointia 
tai poliisin suurempaa läsnäoloa tulevaisuudessa.

Uskon että jos ostaria rakennetaan näin [kuin nyt on 
suunniteltu] tulee tänne enemmän ihmisiä ja 

juopottelijat joutuvat väistymään.
(David) 

Jos tulee uusia rakennuksia ja uusi ostoskeskus, 
silloin pitää tulla enemmän poliisiautoja. Ei nyt ole 

turvatonta, mutta jos tulee paljon uusia palveluita ja 
asuntoja niin varmasti tulee enemmän väkeä ja silloin 

tarvitaan poliisia.
(Omar)

Perheelle se on tärkeä että on omaa aluetta. Sit tulee 
enemmän sitä ”oman alueen” tunnetta ku talo ei oo liian 
suuri ja siinä on oma piha. Et mä tiiän ketkä mun talossa 

asuu. Ja tunnen ihmisiä talkoiden kautta. Sillon myös 
luottamus kasvaa ja tulee tunne että oon ite tärkeä täällä ja 
kaikki on yhtä isoa perhettä. Siksi en halua isoja taloja ku
ei tiiä kuka on mun naapuri ja sit se ei oo niin turvallista.

(Piret) 

Jos on korkeita rakennuksia siellä on myös paljon ihmisiä ja paljon 
ulkomaalaisia, se ei ole hyvä niin lähellä päiväkoteja ja koulua. Kun ei 

kuitenkaan voi määrätä että siellä asuisi vaan suomalaisia… Niin ei voi tietää 
että miten ne ihmiset sitten käyttäytyy siellä lähellä koulua. Erityisesti arabit ja 

somalit… heillä käy niin paljon vieraita omasta maastaan.
(Natasha)

26



HUOLI 3: MITEN KÄY LUONNON
Luonto ja puistot ovat Meri-Rastilan ydintä, ja asukkaille hyvin tärkeää. Monet katsoivat haastattelutilanteessa 
ensimmäiseksi kartoista, mitä Haruspuistoon on suunniteltu. Hyväksytään, mitä täydennysrakentaminen käytännössä 
tarkoittaa, mutta toivotaan, että luonnonläheisyys pystytään Meri-Rastilassa säilyttämään. Puistoalueet ovat myös aihe, 
joiden suunnitelmista ollaan kuultu eniten ja joista useaan otteeseen haastatteluiden aikana kysellään huolestuneena.

Asuntoja voi tulla lisää. Mutta ei liikaa. Koska jos metsä 
katoaa niin ihmisten pitää lähteä muualle luontoon, ja monet 

asuvat täällä juuri luonnonläheisyyden takia.
(Natasha)

Jos mä ite saisin päättää niin tekisin tähän enemmän jonkun puiston. 
Vaikka joku gym, joku nuorten metsäalue. Penkkejä, nyrkkeilysäkit. 

Mieluummin ihmiset haluu niitä kuin taloja. Kun sitten tarvii autoteitä, 
autopaikkoja. Sitten rakennettaisiin tosi paljon. Nyt se alue on kiva alue. 

Ei kauheen hyvässä kunnossa, mutta silti sitä käytetään paljon.
(Piret)

Olen työtön, joten vietän paljon aikaa kävellen 
alueella ja metsässä. Mielestäni Suomessa on hienoa 

se, että täällä on paljon luontoa.
(Victor)

Olen huolissani siitä, miten Haruspuiston ja muiden viheralueiden ja 
palveluiden kapasiteetti riittää, jos tulee lisää asuntoja. Haruspuisto ja 

leikkipuistot on hyviä paikkoja, josta saa infoa siitä mitä alueella tapahtuu. 
(Christina 2016)

Puistot ovat kohtaamispaikkoja ja niissä saadaan tietoa alueen tapahtumista. Monet haastateltavat mainitsevat 
ulkoilevansa, käyvänsä piknikillä sekä marjastavansa puistoalueilla. 
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Se on se paikka jossa käydään kävelemässä. Siellä käydään 
kesällä piknikillä, päiväkotilapset käy leikkimässä. Käydään 

kattoo lasten kaa metroja. Siellä kasvaa marjapensaita, joista 
tehdään mehuja. Me käydään siellä keräämässä niitä. Ja siellä 

on nuorten tekemiä nyrkkeilysäkkejä. Luulen, että se 
[Pohjaveden] puisto on yksi paikka missä nuoret käyvät.

(Piret)

Haruspuisto pitäisi säilyttää miten on. Sitä pitäisi 
enemmänkin suurentaa ja nätimmin. Me äänesttiin, että 

puistoa ei purettaisi. Kesäsin asunnot [puiston rakennukset] 
on lämpimiä ja sinne viedään lapsia. Se on kaunista. Siellä 
on pieni uima-allas jossa lapset käy. Siellä keskustellaan, 

syödään, nautitaan.
(Aicha)

HARUSPUISTO
Erityisesti Haruspuisto herättää paljon tunteita ja 

rakentamisen vastustusta.

POHJAVEDENPUISTO
Pohjavedenpuisto ei ole niin tuttu kuin Haruspuisto ja sinne 
rakentamiseen suhtaudutaan suopeammin, mutta myös se 
on asukkaiden käytössä ja lähempänä asuvat vastustavat 

sinne rakentamista.
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5. MILLAISTA RAKENTAMISTA TOIVOTAAN
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ERILAISIA RAKENNUKSIA
Kukaan ei haluu asua silleen, että naapuri 
näkee heti ikkunasta mitä tekee. Pitää olla 
vähän taloyhtiön omaa pihaa. Meidän talo 

on vähän kuin U. Sit siinä reunassa on 
ulkoiluväline- ja pesuhuoneet. Meillä on 

oma piha siinä. Sellaisia alueita voisi olla 
jokaisella talolla.

(Piret)

Haastateltavat eivät koe, että Meri-Rastila 
olisi erityisen väljä alue, koska he näkevät 
luonto- ja viheralueet niin tärkeänä osana 
asuinaluettaan.
Korkeiden talojen ajatellaan olevan hyviä 
siksi, että silloin saadaan enemmän 
asuntoja kerralla, viemättä liikaa pinta-
alaa. Toisaalta väljempää rakentamisen 
tuntua voisi saada aikaan myös 
rakentamalla vierekkäin korkeita ja 
matalia taloja.

Vuosaaressa on ehkä hieman liikaa korkeita 
taloja, mutta Meri-Rastilaan voisi tulla jonkin 

verran niitä. Haluaisin myös omakotitaloja lisää 
Meri-Rastilaan. Jos on pelkkiä korkeita taloja 

vierekkäin niin tulee vankilamainen olo.
(Natasha)
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KORKEAT RAKENNUKSET
Korkeat rakennukset liitetään moderniin, urbaaniin ilmeeseen, jota Vuosaari edustaa. Meri-Rastilan ilme puolestaan on 
jopa vastakkainen: kylämäinen ja luonnonläheinen ympäristö. Vaikka se ei saumattomasti istuisikaan Meri-Rastilaan, 
haastateltavat kuitenkin toivottavat korkean rakentamisen kohtuullisissa määrin tervetulleeksi. Korkean rakentamisen 
arvellaan säästävän enemmän puisto- ja luontoalueita koskemattomiksi, ja toisaalta monen mielestä Meri-Rastila 
kaipaakin hieman modernimpaa ilmettä. 

Tykkää talojen ilmeestä ja arkkitehtuurista, mutta saisi olla 
korkeampia rakennuksia niin Meri-Rastilan ilme olisi 

hienompi.
(Victor) 

Kun on uusia ni on kiva että käytetään sitä korkeutta ni sit ei mee niin 
paljon sitä maata. Ni ei tarvii ottaa metsästä. Suosin sitä korkeutta.

(Piret)

Ei liian korkeita rakennuksia: matala, ystävällinen ilme pitäisi säilyä.
(Christina 2016)

Haruspuiston kohdalle ei korkeita rakennuksia koska ne eivät sovi 
luonnon lähelle. Tämä on hyvin rauhallinen alue eikä pitäisi olla 
korkeampia kuin kolme kerrosta. Jos tulee korkeita se alue ei 

tunnu enää niin avaralta.
(Natasha)

Muutama haastateltava ehdottaa, että Haruspuiston läheisyyteen rakennetaan matalaa, koska se koetaan 
luonnonmukaisemmaksi, ja lähemmäs Vuosaaren rajaa voi tulla korkeampaa rakentamista. Koulujen läheisyyteen toivotaan 
matalaa rakentamista. 

Mielestäni sellaisia rakennuksia, jotka ovat harmoniassa 
luonnon kanssa, metsän kanssa, meren kanssa. Ei mitään 

tällaisia korkeita rakennuksia, jotka olisivat kovassa 
kontrastissa luonnon kanssa. Jotta luonto ei jäisi taka-alalle.

(Leo 2016)
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RAKENNUSTEN JULKISIVUT

• Monet kokevat, että Meri-Rastilassa useat 
rakennukset ovat päässeet huonoon kuntoon. 
Siksi modernia ilmettä ja korkeaa rakentamista 
toivotaan ja ostarin suunnitelmakuvat 
kiinnostavat erityisen paljon. 

Huomaan että täällä rakennetaan maan muodon mukaan. 
Orgaaninen muoto on hyvä, se luo erilaisia tiloja. Ettei tehdä vaan 

suoria teitä, vaan mukaillaan maan muotoja. 
Ei pidä luoda pelkästään betonialueita, vaan luontoa myös.

(David)

Materiaaleista:] Mahdollisimman luonnollinen. Ajatuksellinen. 
Käytännöllinen ja hyvä, laadukas. Et on ajatus miksi se on valittu. 

Tiili on mielestäni kiva, samoin puu ja kivi. Betonia on liikaa.
(Piret)

Modernia rakennuskantaa, ei samaa vanhaa tyyliä, mitä 
Rastilassa jo on. Rakennusten pitäisi tuoda esiin alueen arvo.

(Christina 2016)

• Vaikka moderni ilme kiinnostaa, halutaan 
kuitenkin tuoda luonnonläheisyyttä siihen 
luonnonmateriaaleilla ja viheralueita 
säilyttämällä, myös ostarin alueella.

• Modernia ilmettä tuo valkoinen väri, monet 
kokevat sen valoisaksi. Myös värikkyyttä 
kaivataan. 

[Olisi kiva jos rakennettaisiin sellaista] mikä tuo ihmisiä 
tännepäin, mitä voi ihailla, vaikka kauniit värit, erilaiset värit. 

Esim. jos ihminen muuttaa tänne niin hän näkee jotain kaunista.
(Aicha)
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Haluaisin valkoisia julkisivuja, hyvin kunnossa pidettyjä. 
Torin laidalla oleva talo on niin ruma koska se näyttää siltä 

että kukaan ei välitä. Tykkään valoisuudesta, siksi valkoinen 
on paras. Sopii tänne. Ei puuta, koska se ei olisi freesin tai 

valoisan näköinen.
(Natasha)

[Millainen on mielestäsi hyvää rakentamista? Kuvailee 
metroaseman lähellä olevia uusia taloja:] Se on kaunis, 

paljon lasia, värejä. Ei ole yhtään samanlaista asuntoa. Se 
on kapea, mutta siinä enemmän asukkaita. Se on 

uudenlainen.
(Aicha)
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ALUEEN SOSIAALINEN RAKENNE JA ASUMISMUODOT: 
KYLÄMÄISYYTTÄ TUKEVA RAKENTAMINEN

Ajatukset ja toiveet alueen sosiaalisesta kehityksestä ovat samankaltaisia kuin kantasuomalaisillakin asukkailla. 
Erilaisia asumismuotoja (vuokra-, omistus- ja opiskelija-asuntoja) toivotaan alueelle sekaisin, samoin eri kokoisia 
asuntoja, sillä kaikki haluavat mielellään asua alueella pitkään ja muuttaa alueen sisällä jos tarve vaatii.

Tässä on vaikea löytää rivitaloa, joka olisi perheelle hyvä. Tässä 
on enemmän kerrostaloja. Haluaisin jäädä tähän mutta en 

haluaisi omakotitaloa ku en viitsi tehdä puutarhaa jne. Mutta 
haluisin et olisi joku oma alue.

(Piret)

Tulevaisuudessa haluaisin ostaa asunnon, rivitalon. Luonto ja 
puutarha olisi tärkeitä, se on hyvä lapselle. Ramsinniemi on 

hyvä alue siihen.
(Natasha) 

Osa ajattelee, että omistus- ja vuokra-asunnot tulisi olla eri rakennuksissa siksi, että vuokralla asuvien ajatellaan olevan 
vähemmän kiinnostuneita talon ja pihan ylläpidosta kuin omistusasujien, mikä voi aiheuttaa tyytymättömyyttä. Haastateltavat 
itse asuvat vuokralla, ja ovat omasta mielestään kiinnostuneita pitämään huolta alueesta. He myös toivovat, että Meri-
Rastilan yleisilmettä kohennettaisiin ja että merirastilalaiset yleisesti olisivat kiinnostuneempia pitämään huolta esimerkiksi 
viheralueista.

Ei haittaa jos vuokra ja omistus on samassa paikassa. Mut mun mielestä pitäisi olla eri 
rakennuksissa koska jos on samassa talossa vuokra ja omistus niin aina jos on ongelma niin 

vuokralaiset miettii että ei oo mitään ongelmaa, mutta omistusasuja haluu enemmän huolehtia. 
Jokaisella ryhmällä eri rakennus on mun mielestä hyvä. Ei ole itelle väliä mikä noista.

(Rachael)
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KYLÄMÄISYYTTÄ TUKEVA RAKENTAMINEN
Alueen monikulttuurisuutta arvostetaan, ja tärkeimpänä pidetään, että alue säilyy turvallisena, perheille sopivana 
alueena. Mahdolliset sosiaaliset ongelmat nähdään nimenomaan lasten turvallisuuden kautta, ja liittyvät 
tuntemattomien pelkoon. Yhteisöllisyyden, kohtaamispaikkojen ja sosiaalisten vuorovaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen alueella ovat toistuvia teemoja joihin halutaan vaikuttaa.

Ei saa olla vain rajattuja pihoja, 
vaan puistojen pitää olla julkista 

tilaa.
(David)

Toivon Meri-Rastilaan ulkoista kohennusta, niin kuin rakennusten 
julkisivuihin, modernia otetta. Ei enempää vuokra-asuntoja, enemmän 

omistusasuntoja, enemmän palveluita ja etenkin ostarin alueen 
kohentamista.

(Christina 2016)

[Meri-Rastilassa] ei ole kaikille avoimia 
hengailupaikkoja. Suomalaisiin tutustuminen ei 

ole helppoa. Kaverit on Ghanasta ja 
Somaliasta ja muita maahanmuuttajia.

(Victor)

Jos talossa on kuntosali tai kerho niin 
asukkaat tunnistaa toisensa enemmän. 

Vuosaaressa on kerrostaloissa 
kuntosaleja.
(Rachael)

Ihmiset kaipaavat kauneutta. Saksassa arvostetaan 
kukkia ja kauneutta asuinalueella. Kaupunki voisi antaa 

jonkin porkkanan tai motiivin ihmisille pitää huolta 
heidän ympäristöstään. 

(Natasha)

Siksi kylämäisyyttä tukevaa rakentamista toivotaan kovasti. Se tarkoittaa sellaista rakentamista, joka 
mahdollistaa ihmisten luontevan kohtaamisen, yhteisöllisyyden, luo turvallisuuden tunnetta ja näyttää siltä, että 
alueesta välitetään.
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6. MERI-RASTILAN OSTARIN KEHITTÄMINEN
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OSTARIN KEHITTÄMINEN ON YKKÖSTOIVE
Ostarin alueen rakentaminen on kaikkien mielestä hyvä asia, ja täydennysrakentamista nähdään mieluummin siellä 
kuin esimerkiksi puistojen ja luontokohteiden kohdalla. Nykyinen Meri-Rastilan ostarin alue on huonossa maineessa, ja 
se koetaan parhaat päivänsä nähneenä, eli se on alue, jonka uusimista ja päivittämistä kaikki toivovat. Nykyisellä 
ostarilla tärkeintä on S-market, sen lisäksi käytetään erikoiskauppoja, parturia ja pitseriaa. Näille kaikille toivotaan 
kilpailua, ja muutenkin ostarille toivotetaan tervetulleeksi uusia palveluja, kuten apteekki ja kahvila, jota on erityisesti 
toivottu. Moni toivoo, että ostari olisi niin monipuolinen ja houkutteleva, että ei tarvitsisi lähteä pois Meri-Rastilasta. 

Toivoisin, että olisi pieni ostoskeskus josta 
löytyisi kaikki. Toivoisin R-kioskia, enemmän 
vaatekauppoja, kenkäkauppoja. Toivoisin 

että täällä olisi kaikki, että ei tarvitsisi käydä 
muualla. Jatkuvasti joutuu nyt käymään 

Vuosaaressa, Itiksessä tai jossain 
kauempana.

(Aicha)

Ostarille voisi tulla mitä vaan uusia 
palveluita, vaikka apteekki. Myös kilpailua 
lisää nykyisille kaupoille, se on aina hyvä.

(Omar)

Ei tarttis mennä muualle, vaan olisi 
jotain tekemistä täällä joka pitäisi 

ihmiset täällä. Jotain houkuttelevaa. 
Palvelut ja elämä saisi tulla lähemmäs. 

(David)

Ostarille voi rakentaa ku siinä on jo valmiiksi 
[rakennettu]. Se on pieni alue ja kävelytiet menee näin. 

Ei olisi iso menetys. 
(Piret)

Myös asuinalueelle voisi tuoda pieniä 
viheralueita, esimerkiksi ostarin lähelle. 

(Natasha)
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OSTARIN SUUNNITELMAT

Ostarin suunnitelmat näyttävät houkuttelevilta, ja niiden koetaan sopivan Meri-Rastilaan. Monet innostuvat 
silminnähden katsoessaan ostarin suunnitelmien havainnekuvia. On parempi, jos keskus ei ole liian iso, Itiksen
kaltaista jättikauppakeskusta ei tarvita, vaikka monipuolisuutta halutaankin. Vihreitä elementtejä ja puistomaisuutta voi 
tuoda rohkeasti ostarin ja torin suunnitelmiin. Suunnitelma antaa haastateltaville toivoa uusista ajanvietto- ja 
kohtaamispaikoista alueella. Perheelliset haastateltavat toivovat, että myös lapset huomioidaan suunnitelmissa.

En tiedä tarvitseeko tämä alue isoa 
kauppakeskusta. En muista kuinka iso se 

oli siinä suunnitelmassa. Olisi kiva jos 
kivijalkaan tulisi bisneksiä. Voisi olla 

kahvilaa ja ravintolaa, koska täällä ei ole 
kauheasti sellaista tarjontaa ja ihmisiä 

kuitenkin on. 
(Roshni)

Enemmän kauppoja saisi olla. Samat kaupat ku
Columbuksessa voisi olla. Ehkä vähän 

pienempiä. S-market, apteekki. Leikkipaikka 
jossa lapset voisi olla sisällä olisi hyvä. Esim kun 
ihmiset menee kauppaan ja ostoksille ni lapset 

voi mennä leikkii.
(Rachael)

Ostari on loistava. Mahtavan 
näkösiä kohtaamis- ja 

hengailupaikkoja.
(Victor)

Nykyisen ostarin huono maine liittyy osittain alueen 
pubeihin ja ostarin torin pussikaljoittelijoihin, jotka 
aiheuttavat joissakin asukkaissa levottomuutta. Osa taas 
pitää juoppoja harmittomina. Monet kuitenkin toivovat, että 
pubeja ei tulisi uudelle ostarille.

Ainoa alue josta ihmiset ei ehkä tykkää on 
Rastilan tori, sillä on maine, koska sinne 

kerääntyy porukoita juomaan. Mutta ei ne 
häiritse ketään tai oikeasti ole vaarallisia.

(Roshni)
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OSA 2: OSALLISTAMINEN 
KAUPUNKISUUNNITTELUUN

Osallistamisen lähtötasona riittää, että kaikilla on mahdollisuus osallistua 
kaupunkisuunnitteluun niin halutessaan. Tämä ei vielä toteudu, koska 
KSV:n viestintä ei tavoita isoa osaa asukkaita. Monille suunnitelmiin 
vaikuttamisen polku onkin jäänyt epäselväksi. Asukkaiden mielestä 
kaikkien pitäisi ainakin tietää, että muutoksia on tapahtumassa sekä 

niiden arvioitu aikataulu. Maahanmuuttajilla on saman suuntaisia toiveita 
alueen kehityksen suhteen kuin kantasuomalaisilla, mutta heillä on 

isompi kynnys osallistua.



1. MIKSI OSALLISTUTAAN?
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1. MIKSI OSALLISTUTAAN?

Ainoastaan muutama haastatelluista on ollut vuorovaikutuksessa kaupungin kanssa. David muistelee vastanneensa 
postilla kotiin saapuneeseen kyselyyn muutama vuosi sitten ja Piret äänesti Facebookin kautta puistoihin rakentamista 
vastaan.  Osallistumishalukkuutta lisää suunniteltavan kohteen merkityksellisyys asukkaalle. Osallistumiskutsun pitää 
tulla luokse, jopa kotiin asti, jotta siihen tartutaan. Osallistuneille tärkeää olisi myös seurantaviesti siitä, miten heidän
näkemyksensä on otettu huomioon suunnitelmissa.

[Vastasin kyselyyn] koska asun täällä. Jos jotain 
tapahtuu niin minun pitää antaa hyväksyntäni, koska 

viihdyn täällä. Tykkään rannasta ja haluan että se 
säilyy. Olen Ghanasta ja merellisyys on minulle 

tärkeää.
(David)

Olisin kiinnostunut osallistumaan sellaiseen projektiin 
jossa parannettaisiin viheralueita. Se olisi hyvä ihmisille 
joilla ei ole mitään tekemistä, jotka vaan istuvat kotona. 

Mutta ainoa tapa infota siitä olisi kutsu postitse.
(Natasha)
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2. MIKSI EI OSALLISTUTA?
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2. MIKSI EI OSALLISTUTA: OSALLISTUMISEN KEINOJA ON LIIKAA

Hiljainen tieto ja maahanmuuttajuus
Haastatellut informantit kokevat, että Suomessa on paljon erilaisia 
vaikuttamisen mahdollisuuksia, mutta tietoa niistä ei ole kootusti 
saatavilla tai sitä ei löydä helposti. 
Tietoa saadaan paljon omilta sosiaalisilta piireiltä. Erityisesti informantit, 
jotka eivät käy töissä tai opiskele tai joiden sosiaaliset piirit koostuvat 
pitkälti muista maahan muuttaneista, eivät tiedä mistä saisivat tietoa 
kaupungin suunnitelmista, tai miten he voisivat osallistua.

Iso osa ystävistäni on ulkomaalaisia, ja meidän 
on vaikea löytää tietoa. Suomalaisen pitää 

kertoa hakusanat, jotta löydän oikean tiedon.  
Tietoa on paljon, mutta ei saatavilla yhdestä 

paikasta.
(Roshni)

Missä tämä tieto [kaavakävelyistä] leviää? Tieto ei 
tule mulle, vaan [se] pitää itse etsiä? Mä en ole 

tilannut lehtiä. Tulee vain Vuosaari-lehti, ni en oo
kuullut.
(Piret) Voisin olla kiinnostunut tulemaan tilaisuuteen, jos vain 

kuulisin tai saisin tiedon jostain. Mutta en ehkä ehtisi, 
koska joka ilta on jotain pojan harrastuksia. 

(Natasha)
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2. MIKSI EI OSALLISTUTA: SE ON TURHAA

Omien vaikutusmahdollisuuksien epäileminen
“miksi minulta kysytään”

Monet haastateltavat eivät usko voivansa todella vaikuttaa Meri-Rastilan 
suunnitelmiin. Eräs haastateltava uskoo, että kaupunki ohjailee ihmisten 
mielipiteitä, ja moni muisteli asukkaiden turhaan protestoineen 
kaupungin luontoalaa vähentäviä täydennysrakennussuunnitelmia Meri-
Rastilassa. 
Osa ei osaa sanoa, miksi heidän mielipidettään edes kysytään. Kennon 
edellisen tutkimuksen yhteydessä osa suhtautui ensin jopa pelokkaasti 
mielipiteensä jakamiseen. Erityisesti naisia pelotti se, mitä 
haastattelussa kysytään ja mihin tietoa käytetään. Pelot kuitenkin 
karisivat pois, kun ymmärrettiin paremmin mistä kaupunkisuunnitelussa
ja asukkaiden vuorovaikutustyössä on kyse. 

Mä muistan viime vuonna ku kysyttiin. 
Maahanmuuttajanaiselle on ongelma haastattelu. Ne on heti 
että miksi minä ja mitä tapahtuu. Miettii vähän niinku paha 
ajatuksia. Mutta haastattelun jälkeen ymmärtää, että asia ei 
ole paha. Mun mielestä jos löytyy tietoa niin sit on helpompi 

[osallistua]. 
(Rachael)

Mä en usko, et mul on kauheesti vaikutusvaltaa 
varmaankaan. Emmä tiä pystyksmä vaikuttaa 

[kaupungin suunnitelmiin], mut mä antaisin oman 
kritiikin ja kysyin et miks tai ottaisin selvää.

(Bijar 2016)

Olen vastustanut tätä metsän tuhoamista. Siitä on 
kysytty, mutta valitettavasti sit vaan kaupunki päättää 

vaikka on kuullut asukkaita. 
(Aicha)
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2. MIKSI EI OSALLISTUTA: EI TIEDETÄ MITEN 

Vaikuttamisen polku on epäselvä
Kaupunkisuunnittelun osallistumisen kanavat eivät ole selviä 
haastatelluille informanteille. Kaupungin prosessit koetaan 
vaikeaselkoisina ja aikatauluja on vaikea löytää tai hahmottaa. 
Kiinnostusta oman asuinalueen suunnitelmia kohtaan on, mutta 
tietotaito vaikuttamisen mahdollisuuksista puuttuu. Monet 
haastatelluista näkivät paikalliset toimijat kuten African Care
Meri-Rastilassa hyvinä paikkoina tiedottaa osallistumisen 
mahdollisuuksista ja tarjota aktiivista kaupunkilaisuutta tukevaa 
koulutusta.
Haastateltavia kiinnostaa erityisesti: 
• suunnitelmien aikataulu
• kootusti informaatio siitä mitä alueella tapahtuu.

Suunnitelmat käsitetään valmiina
Haastatelluilla ei ole lähtömaasta kokemusta siitä, että 
kaupungin suunnitelmiin voi vaikuttaa. Monet tulkitsevat 
suunnitelmia jo päätettyinä eivätkä tule ajatelleeksi, että 
kaupungin esittelemä suunnitelma saattaa olla 
keskustelunavaus. Keskeneräisyyttä on syytä korostaa mikäli 
halutaan kommentteja.
Haastateltavien mielestä esillä oleva suunnitelmakuva vaatii 

parikseen selitteen esimerkiksi selkosuomella, tai parhaassa 
tapauksessa kaupungin henkilön, jonka kanssa voi keskustella 
suunnitelmista.

En tiennyt, että suunnitelmiin voi tavallinen asukas 
vaikuttaa, en ole kuullut että kukaan olisi osallistunut 

[kaupunkisuunnitteluun].
(Omar)

Ostarin uudet suunnitelmat olivat esillä S-marketin 
edessä. Ostoskeskusta varten en muista, että olisi ollut 

kyselyä tai muuta asukkaiden mielipiteestä. Ne 
suunnitelmat vaan esiteltiin ostarilla. 

(Roshni)

Olen African Caren asiakas. Jos teillä on jotain ni mä
voin antaa mun ryhmälle. Tehän voitte tulla ja esittää 

teidän projekti[n] African Carelle. Sitten ihmiset 
ymmärtää, että ei tarvii pelkää [osallistumista] 

kaupungin juttuihin. 
(Rachael)
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2. MIKSI EI OSALLISTUTA:
KENELLÄ ON OIKEUS OSALLISTUA? 

Maahanmuuttajat kaupunkisuunnittelussa
Maahan muuttaneet kaupunkilaiset tuntuvat ajattelevan, ettei 
heillä ole samanlaista oikeutta osallistua kaupunkisuunnitteluun 
kuin kantasuomalaisilla. Haastatteluissa toistui ajatus siitä, että 
kantasuomalaiset ovat paremmin perillä paikallisesta 
systeemistä ja siten heillä on paremmat valmiudet antaa 
valistuneita vastauksia. 

Myös pelko rasismista vaikuttaa osallistumisvalmiuteen. Monet 
informanteista ovat kokeneet rasismia alueella ja latautunut 
ilmapiiri tuli esiin myös tutkimushenkilöitä rekrytoitaessa. Osa 
haastateltavista pelkää, että ilmaistessa mielipiteensä 
esimerkiksi kaupungin vuorovaikutustilaisuudessa, voi joutua 
silmätikuksi. Myös anonyymeja osallistumismahdollisuuksia 
tarvitaan.

Informantit kokevat, että aktiivinen kaupunkilaisuus tulee oppia 
nuoresta asti, eikä heillä itsellään ole kokemuksia kaupungin 
vuorovaikutustyöstä. Monet haastateltavat yhdistävät 
valtionhallinnon ja kaupungin eri yksiköt. Esimerkiksi positiivinen 
kokemus poliisista voi vaikuttaa siihen, että uskoo 
vaikutusmahdollisuuksiin kaupunkisuunnittelussa.

Olen asunut täällä vasta kuusi vuotta, ei minulla 
ole sellaista tietoa [kuin pidempään asuneilla]. 

(Rachael)

Suomalaiset varmasti ymmärtävät tämän [kaava]kuvan. Uskon 
että he pystyvät tämän perusteella sanomaan järkeviä 

kommentteja.
(David)

Luulen, että minulla on jonkinlaiset mahdollisuudet [vaikuttaa]. 
Tuntuu siltä, että valtio kuuntelee kansalaisten, ihmisten 

mielipiteitä, vaikka ollaan vasta asuttu täällä neljä vuotta niin silti 
näkyy, että tässä kuunnellaan ihmisten mielipiteitä. 

(Leo)
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2. MIKSI EI OSALLISTUTA: ERI KIELIRYHMIÄ
EI HUOMIOIDA 

Kielitaito
Myös käsitys omasta kielitaidosta vaikuttaa kaupunkilaisten 
osallistumishalukkuuteen. Käsitys voi kuitenkin erota 
todellisuudesta. Osa haastateltavista halusi käyttää tulkkia 
haastatteluissa, vaikka olisi todennäköisesti pärjännyt ilman. 
Oman kielitaidon vähättely voi olla este osallistumiselle. Kahden 
osallistujan kanssa tulkki taas olisi voinut olla tarpeen. Tulkin 
ehdottaminen voi tuntua loukkaavalta, jos käsitys omasta 
kielitaidosta on hyvä. 

Monet asukkaat, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään, 
käyttävät puistoista ja alueista muita kuin niiden virallisia 
suomenkielisiä nimiä, eivätkä tunnista nimeltä esim. Haruspuistoa 
vaikka käyvät siellä päivittäin. On tärkeää selventää, mistä alueista 
puhutaan. Myös nimitys “puisto” saattaa johtaa asukkaita harhaan. 
Esimerkiksi Pohjavedenpuisto nähdään enemmänkin metsänä.

Haastateltavat kokevat, etteivät voi vaatia aineistoa omalla 
äidinkielellään, mutta esimerkiksi selkosuomenkieliset selitteet 
suunnitelmakuviin tai selkokieliset kaavakävelyt nähdään 
positiivisina. 

Se, että materiaalit ovat edes englanniksi suomen lisäksi, on 
vahva symbolinen viesti siitä, että muitakin kuin 
suomenkielisiä halutaan osallistaa.

Meidän kuuluisi tietysti opetella suomen kieli, mutta kun se on 
niin hankala kieli niin... En tiedä harkitseeko kaupunki joidenkin 

sivujen kääntämistä englanniksi, mutta jos tää [kerrokantasi] 
olisi englanniksi niin ainakin haluaisin ajatella että osallistuisin.

(Roshni)

Myös vuorovaikutustapahtumien kutsuissa on hyvä viestiä 
kielitasovaatimuksesta; onko osallistuja tervetullut, vaikka 
hän puhuisi englantia? Moni haastateltava pystyisi 
seuraamaan suomenkielistäkin tapahtumaa jotenkuten, jos 
tahti on rauhallinen ja esiintyjä selkeä. Seuraamista 
helpottaisi englanninkielinen yhden sivun tiivistelmä 
tapahtuman teemoista, joka jaettaisiin tilaisuuden alussa 
vieraskielisille osallistujille. 

Eri kieliryhmät olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan 
huomioida myös kerrokantasi.fi -sivulla. 

Ihmiset ei oo tietoisia [vuorovaikutustapahtumista]. Ja jos tulee 
ilmotuksia ni kieliongelman takia ihmiset ei tiiä millasista

tapahtumista on kyse.
(Aicha)
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3. RATKAISUT LÖYTYVÄT VIESTINNÄSTÄ
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3. RATKAISUT LÖYTYVÄT VIESTINNÄSTÄ 
Tärkeintä välittää tieto siitä että muutoksia tehdään
Kaikki kantasuomalaiset tai maahan muuttaneet kaupunkilaiset 
eivät välttämättä osallistu kaupunkisuunnittelun 
vuorovaikutusprosesseihin. Tärkeää olisi kuitenkin välittää 
kaikille viesti siitä, että suunnitelmia tai muutoksia ollaan alueelle 
tekemässä, ja että osallistuminen on mahdollista. Suunnitelmia 
esiteltäessä kuvan lisäksi selkokielinen seliteteksti on 
välttämättömyys. Tätä yksinkertaista kuva + lyhyt selite –
kombinaatiota toivotaan levitettävän monien paikkojen 
ilmoitustauluille.
Asukkaiden ehdotuksia viestinnän paikoista:
• kutsukortti kotiin postitse/ asuintalon ilmoitustaulu
• S-market
• metroasema
• Haruspuisto
• paikalliset toimijat kuten African Care
• paikallislehdet (Vuosaari-lehti)
• alueen Facebook-kanavat, kuten Vuosaari-ryhmä

Ajatuksen tasolla kommunikaatiomenetelmistä kiinnostavat 
perinteinen keskustelutilaisuus sekä äänestäminen post-it –
lapuilla, mutta todellisuudessa kaikki tuskin osallistuisivat 
keskustelutilaisuuksiin. Muovailuvahatehtävä ja muut lapsia ja 
nuoria osallistavat metodit nähdään hyvinä. Vain harva seuraa 
kaupungin suunnitelmia netistä. Kerrokantasi.fi -sivusto ei ole 
tuttu kenellekään haastateltavista.

Kaikki saavat postia, joten sen kautta voisi 
tavoittaa jengiä. Pitäis ilmottaa hyvissä ajoin, että 

tässä kuussa on tapahtuma.
(Victor)

Vuotalo on kiva paikka esitellä suunnitelmia, mutta tämän alueen 
asukkaille se on vähän syrjässä. Jos haluaa varmistaa että 

suunnitelmat tulevat nähdyksi, ostari on varmaan paras paikka. 
(Roshni)

Seuraavilla sivuilla esittelemme tarkemmin 
keinoja, joilla voidaan madaltaa kynnystä 
osallistua kaupunkisuunnittelun tilaisuuksiin.
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Lapsille sopivan tapahtuman nähdään kasvattavan aktiivisia 
kaupunkilaisia sekä houkuttelevan myös vanhempia osallistumaan.

Kuvan lähde: https://www.sttinfo.fi/data/images/00705/c750a376-541c-4067-a1dc-307a4158e3e6-main_image.jpg
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3. RATKAISUT LÖYTYVÄT VIESTINNÄSTÄ 
Tervetuloa osallistumaan!
Viestinnässä on tärkeä taklata “miksi juuri minä” -ajattelua. 
Asukkaita tulee rohkaista luomalla kaikille tervetullut olo 
vaikuttamaan, koska tällä hetkellä he eivät koe, että heidän 
osallistumistaan halutaan. 

Muutama haastateltava oli nähnyt KSV:n pisteen Rastilan torilla, 
mutta eivät olleet rohjenneet mennä juttelemaan vaikka heitä oli 
kiinnostanut, mikä tilaisuus on kyseessä. Aktiivinen rohkaisu 
esittelijöiden puolelta on siis tärkeää, jos joku näyttää 
kiinnostuvan. Myös näkyvä teksti eri kielillä auttaa ohikulkijoita 
hahmottamaan, mistä on kyse. Englantia, somalin kieltä ja 
venäjää puhutaan alueella laajasti, mutta monet osaavat lukea 
myös arabiaa, vaikka se ei olisikaan heidän äidinkielensä.

Suunnitelmakuvien tulkitseminen vaatii asiantuntijan 
esittelemään suunnitelmia katsojalle. Suunnittelijan toivotaan 
olevan paikalla useammin tai pidempään. 
Yksi vaihtoehto on myös videon tai äänitteen hyödyntäminen 
suunnitelmien yhteydessä. Tätä aineistoa voisi jakaa esimerkiksi 
kirjastossa ja tapahtumien yhteydessä mutta myös Youtubessa
ja Lähiöprojektin sivuilla sekä kerrokantasi.fi -palvelussa. 

Jos on iso mainos että tuu tänne ja kerro mielipide ni saat 
lapselle ilmapallon. Ehkä se voisi toimi[a]. Joku tollanen

konkreettinen. 
(Piret)

Jos tieto uudistuksesta on lehdessä, eikä siinä ole mitään 
kontaktia mihin voin kertoa mielipiteen, ni etin sen netistä. En ole 

kuullut [kerrokantasi-sivustosta]. Tykkään Facebookissa
Helsingin kaupungista, mut ei siellä mainosteta tätä sivustoa 

ollenkaan. Ehkä voisi sitä enemmän kehittää et ihmiset näkisivät 
tällaset kerrokantasi.fi -sivut. 

(Piret)

Simppeli ja rohkea viestintä
Asukkaat toivottavat tervetulleeksi nykyistä rohkeamman 
linjan viestintään. Tällä hetkellä heidän on vaikea tarttua 
Ksv:n viestiin. Huomiota herättävät otsikot, kuten “View
of S-Market in the Future!” (Victor) nähdään 
kiinnostavina.
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Rastilan tori ja ostari ovat hyviä paikkoja viestiä uudistuksista 
Meri-Rastilassa.
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3. RATKAISUT LÖYTYVÄT VIESTINNÄSTÄ
Toiminnallinen viestintä

Tapahtuma voisi toimia. houkutellaan ihmiset paikalle jollain 
esiintyjällä ja sitten käytetään se mahdollisuus hyväksi 

viestinnässä ja palautteen keräämisessä. 
Vaikka perjantai-iltana. Ei tarvii olla iso artisti, mut joku 

esiintymässä. talvella ei oo paljon tekemistä.  Ihmiset ei halua 
tänne mitään yökerhoa, mutta joku aikuisten illanvietto voisi 

houkutella. 
(David)

Osallistumismahdollisuuden ilmoittamisen lisäksi kynnystä 
osallistua tulee asukkaiden mielestä madaltaa. Moni 
ehdottaa yleishyödyllistä, esimerkiksi lapsille ohjelmaa 
tarjoavaa tapahtumaa kaupungin vuorovaikutustapahtuman 
yhteyteen. Näin pienten lasten vanhemmat, joita Meri-
Rastilan maahanmuuttajataustaisista asukkaista moni on, 
osallistuisivat todennäköisemmin. 

Koska Meri-Rastilasta puuttuu ohjelmaa myös nuorille 
aikuisille, ehdottavat Victor ja David KSV:n tapahtumaan 
tällekin kohderyhmälle sopivaa esiintyjää, joka houkuttelisi 
tätä usein vaikeasti tavoitettavaa ryhmää paikalle. Yhteistyö 
esimerkiksi Lähiöfestarin tai muun tapahtumatahon kanssa 
olisi hyödyllistä tapahtumajärjestämisen resurssien kannalta.

Rastilassa asuu enemmän perheitä. Jos on enemmän lapsien kaa
ohjelmaa, lapset voi leikkiä ni ihmiset kiinnostuu. Perheet tykkää, 

jos voi hakea lapset mukaan. Naiset aina miettii, lapsille enemmän 
ohjelmaa jos löytyisi. Jos vaikka esitys, joka voi vähän liittyy 

lapsiin ja perhe, äiti tai isä. Sit ne voi tulla ilman muuta. 
(Rachael)
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4. KAAVAKUVAT KOETAAN VAIKEASELKOISINA
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KAAVAN HAVAINNEKUVAT KOETAAN VAIKEASELKOISINA
Seuraavat asiat vaikeuttavat havainnekuvien hahmottamista:
1. Osalla kartan- ja kuvanlukutaito on heikkoa.
2. Kuvista ei erotu riittävän selkeästi, mikä on nykytilaa ja mikä suunnitelmaa.
3. Kerrosluvut, rakennusten varjot, kansipihat jne. tiedot eivät avaudu, ja liiallinen informaatio tekee kuvista sekavia. 
Nämä seikat helpottavat kuvien ymmärtämistä:
• Kuva vaatii käytännössä aina rinnalleen jonkin selitteen. Kuvan rooli nähdään monesti pikemminkin huomionherättäjänä.
• Kadunnimet näkyviille kaikkiin kuviin.
• Koulu, metroasema, asuinrakennus, ranta, puistot kirjoitettuna suoraan kuvaan.
• Mahdollisuuksien mukaan myös ”suunniteltu/uusi” kirjoitettuna suoraan kuviin uusien rakennusten kohdalle.
• Selkosuomen käyttö.
• Kuvaan suunnat: Itis ← → Kolumbus helpottavat kuvien hahmottamista.
• Värikontrastit huomattavammiksi uuden ja vanhan välillä. Saman värin eri sävyt eivät toimi.
• Kaikista suunnitelmakuvista pitää myös välittyä alustava aikataulu. (kts. esimerkki seuraavalta sivulta.)
• Erilaisten havainnekuvien käyttö yhdessä. Näin kaiken informaation ei tarvitse olla samassa kuvassa.

– Esimerkiksi talojen korkeus välittyy viistokuvasta parhaiten., Toisaalta viistokuvassa rakennukset näyttävät olevan tiiviimmin, 
mikä saattaa herättää huolen täyteen ahdetusta Meri-Rastilasta, tai tehdä kuvasta vaikeasti hahmotettavan, joten rinnalle 
tarvitaan myös toisenlainen kuva.

EHDOTUS: Erilaisten yleisöjen huomioiminen netissä esiteltäviä suunnitelmakuvia kerrostamalla niin, että samasta kuvasta 
on esillä eri versioita simppelistä yksityiskohtaisempaa tietoa tarjoavaan kuvaan.

Yleisille paikoille yksinkertainen kuva herättämään kiinnostus ja sen yhteyteen selkosuomella ainakin: mitä suunnitellaan, 
aikataulu ja paikka, jossa voi kommentoida. Myös selkeästi esille, että kyseessä on alustava suunnitelma. 56
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KUVA 1.
Tämänkaltainen kaava ei ole varsinainen 
katseenvangitsija. Koulutetummat haastateltavat 
osaavat lukea sitä ainakin jotenkin, mutta se 
kiinnostaa harvaa. Siitä on ensisilmäyksellä vaikea 
hahmottaa että kyseessä on Meri-Rastila ja tekstit 
ovat hyvin pienellä. Vähemmän koulutetut eivät pysty 
lukemaan sitä ollenkaan. Hyvää on se, että se on 
yksityiskohtainen, jos joku haluaa saada paljon tietoa.

Haha tämä on kuin maantiedon tunti. Tämä antaa 
paljon yksityiskohtia, mutta isolla mittakaavalla. en 
tajua tästä paljon suunnitelmia, mutta se vaikuttaa 

enemmänkin kartalta minulle.
(Roshni)

Tämä on kuin näkymä Sputnikista.
(Natasha)

Tämä ei kyllä ole selkeä ollenkaan. Missä päin meri 
siis on? Voitko näyttää minulle, missä täällä on S-

market? Mitä tuo kaikki vihreä on; metsää, puistoa? 
En ymmärrä mihin värit viittaavat.

(David)



KUVA 2.

Tämä kuva nähdään kiinnostavampana kuin kuva 
1, koska tässä on värejä ja piirrosmaista jälkeä. 
Värien kontrastit myös selkeyttävät karttaa. Tätä 
kuvaa on selvästi helpompi lähestyä kuin numero 
1, koska kuvaa ruvetaan heti tutkimaan ja etsitään 
tuttuja paikkoja ja sitä mikä on uutta ja vanhaa. 
Osalle kuitenkin jää epäselväksi mikä on uutta 
rakentamista ja mikä on vanhaa. Tekstiselitteet 
ovat melko selkeät, mutta tekstit tulee olla 
selkosuomella ja värikonstratit tarpeeksi suuret.

Tästä hahmottaa paremmin mikä uutta rakentamista, 
koska ymmärrän sanan ’uusi’ selitteestä. Tuleepas 

sitä paljon!
(Roshni)

Tämä on kuin navigaattorin näkymä.
(Natasha)

Tämä kuva on selkeämpi [kuin kuva 1]. 
Tästä tunnistaa jo paikkoja. Onko tämä 

kuva sellainen joka kuvaa sitä mitä 
rakennetaan? En löydä S-marketia tästä 

kuvasta.
(Victor)
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KUVA 3.

Tämä on mielestäni todella selkeä. 
Uskoisin, että kuka tahansa pystyy 

lukemaan tätä.
(David)

Yritän ymmärtää mistä kulmasta tämä on. 
onko nämä uusia vai vanhoja, onko tämä 

vanha kuva ja tämä alempi 
uusi? Kerroskorkeus tulee tässä 

paremmin esiin, aiemmassa en edes 
huomannut. [Ei ymmärrä tekstejä.]

(David)

“Kuvassa on helppo hahmottaa missä 
päin on koti.
(Rachael)

Tämä vaikuttaa monelle 
selkeämmältä tavalta katsoa 
suunnitelmaa. Tässä 
kuvassa kerroskorkeus tulee 
hyvin esiin, mutta sen 
hahmottaminen, mikä on 
uutta ja mikä vanhaa on 
tässä vaikeaa jos ei tunne 
aluetta.
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KUVA 4.
Osa pitää nuolista, koska niiden 
avulla on helpompi hahmottaa mikä 
mikin rakennus on kuin 
värikoodauksen. Osa taas kokee että 
nuolet sekoittavat kuvaa liikaa. 
Tällainen kuva voi toimia yhdessä 
muiden, erilaisten kuvien kanssa. 
Kuvattavan alueen tulee olla pieni, 
jotta ei tule liikaa merkintöjä. 

On silleen selkee, ku tässä 
merkitty aina mikä rakennus ja 
vielä löytyy kadunnimi. Ku on 
kadunnimi ja kadut ni se on 

hyvä.. 
(Rachael)

Tykkään nuolista, koska 
silloin on selvää mitä kohtaa 

tarkoitetaan, ja on 
nopeammin hahmotettavissa.

(Natasha)

Nuolet luovat tähän vähän sekavan 
tunnelman, sotkuisen. Liikaa viivoja 

kuvan päällä. Siksi [kuvassa] pitää olla 
pieni alue. Isolla alueella olisi liikaa 

nuolia. Tämä kuva ei toimi minulle, koska 
eri tyylit ja värit sekoittuu toisiinsa. 

(Roshni)
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KUVA 5.
Tämä on monelle kaunis kuva, mutta sisältö 
jää täysin epämääräiseksi. Monet koittavat 
miettiä, onko kuva Meri-Rastilasta. 
Orientoituminen tähän on hankalaa kun ei 
ole selitteitä. Värit puuttuvat ja on 
mahdotonta hahmottaa mitkä ovat uusia 
rakennuksia. 

Se on vain kuva, se ei kerro 
minulle mitään.

(Natasha)

Onko tämä talviaikana otettu? Mitäs 
nää valkoiset pallerot on? Tää on 

helpompi hahmottaa, koska 
kauniimpi.

(Aicha)
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KUVA 6.
Tästä kuvatyypistä moni pitää eniten. Kuvasta 
erottaa selkeästi, mitkä ovat suunniteltuja uusia 
rakennuksia. Ympäristön esittäminen saa myös 
kehuja. 

Suunnitelmasta avautuu kuvassa vain hyvin 
yksinkertainen versio, sillä kuva ei sisällä 
yksityiskohtia. 

Tämä toimii minulle todella hyvin. Tässä voisi toki 
olla enemmänkin yksityiskohtia, esimerkiksi tietoa 
kerroksista ja rakennusten funktioista [asuintalo/ 

koulu tms.] mutta tämä toimii minulle. Erottuu 
positiivisesti muista [vaihtoehdoista] ja tästä näkee 

selkeästi, mitkä rakennukset ovat uusia. 
(Roshni)

Tästä vaikuttaa että rakennetaan liian tiiviisti. 
(Omar)

Tykkään tällaisesta esittämistyylistä, että 
on ilmakuvaan upotettu palikoita. 

(Natasha)
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KUVA 7.
Mikäli paikka ei ole hyvin tuttu, on se 
vaikea tunnistaa kuvasta, joka ei juuri 
tarjoa kontekstia. Osa tunnistaa paikan 
koulusta ja tenniskentästä, mutta 
maamerkit voisitvat olla nykyistä 
korostetumpia ja alueen nimen voisi kirjata 
kuvaan, jotta paikka olisi nopeasti 
tunnistettavissa. 

Jos asuu tuolla alueella niin ehkä sen 
tunnistaa sitten, mutta mulle tää on liian 
spesifi, en tiedä mikä uutta ja vanhaa, 

en tunne aluetta niin hyvin. 
(Roshni)

Kuva on kiinnostava ja havainnollistava, 
mutta  en kyllä heti tunnista paikkaa, 

arvelen että Vuosaaresta. 
(Omar)



KUVA 8.
Toimii ”fiilistelykuvana” ja herättää hyvin kiinnostuksen ja auttaa 
hahmottamaan karttaa. Osa ei kuitenkaan tunnista paikkaa kuvasta. 
Paikantamista helpottaisi teiden nimeäminen kuvaan. Myös suunnat, 
esimerkiksi nuolet Itikseen ja Vuosaareen helpottaisivat 
hahmottamista.

Tää on vähän tällanen tää siltakuva, että tää
näyttää ihan kivalta, jos ei tunne aluetta. sit voi olla 

ihan tyytyväinen, että näyttääpä suunnitelma 
hienolta. Mut mä tunnen alueen ni en haluu tohon

noita taloja.
(Piret)

Tämä on vähän kertovampi kuin edellinen [kuva 10], 
koska tämä on vähän kauempaa. Mutta tähänkin pitäisi 

kirjoittaa, että mikä tie tuo on ja sellaista. 
(Roshni)

Onko tämä sama paikka [Kallahden 
kenttä]? 
(Victor)
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KUVA 9.
Kuvassa oleva keskus näyttää 
hienolta ja selvästi haastateltavat 
innostuvat siitä, joten heidän on 
vaikea pohtia kuvaa rakentavasti.

Loistava! Juuri tällaista haluaisin nähdä 
Meri-Rastilassa.  Mahtavan näköisiä 

kohtaamis- ja hengailupaikkoja. 
(Victor)

Tämä on erittäin helppo hahmottaa. Jos siitä 
[ostarista] tulee näin kaunis niin mielellään 

avaisin kaupan mikä myy kenkiä ja vaatteita. 
Möisi myös sambusaa, mistä suomalaiset 

tykkää. 
(Aicha)

Paikan päällä torilla:] Nyt on kyllä vaikea 
hahmottaa, miten se suunnitelma tulisi 
tänne. Siis tuo opiskelija-asuntola jäisi 

tuohon vai? Todellisuus ei ole yhtä värikäs 
kuin kuva…

(David)
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KUVA 10.

Kartta tunnistetaan nopeasti samaksi kuin 2. 
kuvassa. Koska karttaa on katsottu jo aiemmin 
haastattelussa, on nopeasti selvää, että kyseessä 
on Meri-Rastila. Ympyröiden värit kiinnittävät 
huomion hyvin. Kuvaan liitetyt tekstit vaativat 
kuitenkin niin edistynyttä suomenkielentaitoa, 
etteivät ne avaudu haastateltaville juuri lainkaan.

Okei, tämä on taas tämä hyvä kuva. Mitä 
tarkoittaa tuo ‘Ei muutosta’? Uskon, että 
suomenkieliset saavat tästä paljon irti. 

(David)

Ei ole helppo hahmottaa. Tarvitsee aikaa. Ei ole helppo. Se 
riippuu ihmisestä. Jos hän jaksaa seisoa ja lukea ni sitten. 

Maahanmuuttajalle on vaikeampi tää karttakuva. 
(Rachael)

Tää voisi olla ihan hyvä jos somaliaksi. Milloin 
nämä aloittaa?  Ei ole helppoa löytää omaa 

kotitaloa tästä.
(Aicha)

Ahdistaa kun suomeksi lukee niin paljon, mitä en ymmärrä. 
Tekstin yhdistäminen kuvaan on kyllä melkein pakko. Nämä 

pallurat kiinnittävät kyllä hyvin huomion. Värit toimiva ja 
[tästä] tajuaa nopeasti, että [tämä on] kartta tästä alueesta, ja 

se herättää kiinnostuksen kyllä. 
(Roshni)
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